
 Substitute form of W-8BEN / W-8BEN-ის შემცვლელი ფორმა  
 

აშშ-ს საგადასახადო დაბეგვრისა და რეპორტინგის მიზნებისთვის ფიზიკური პირის უცხოური 

სტატუსის დადასტურების ფორმა 

Form for Certification of Foreign Status of Individuals for United States Tax Withholding and Reporting 
 

 

1. სახელი, გვარი 

Name, Surname                                                    

2. დაბადების თარიღი 3. მოქალაქეობის ქვეყანა 

Date of Birth            Country of Citizenship                               

4. რეგისტრაციის მისამართი 

Permanent residence address 

5. ფაქტობრივი მისამართი 

Mailing address  

6. რეზიდენტობა - ვადასტურებ, რომ საგადასახადო მიზნებისათვის ვითვლები შემდეგი ქვეყნების რეზიდენტად: 

Residency - I certify that I am a resident in the following countries for the tax purpose: 

ქვეყანა:                                      გადამხდელის ს/კ (არსებობის შემთხვევაში): 

Country:  _________________________________  Taxpayer ID (if any):  __________________________ 

ქვეყანა: გადამხდელის ს/კ (არსებობის შემთხვევაში): 

Country:  _________________________________ Taxpayer ID (if any):  __________________________ 

 

7. უნიკალური კოდი საბროკეროში: 

Unique Brokerage Code:  
 

 

წინამდებარე ფორმაზე ხელმოწერით ვაცხადებ, რომ შევამოწმე ფორმაში მოცემული ინფორმაცია და აღნიშნული მონაცემები არის სრული და 

უტყუარი. ასევე ვადასტურებ, რომ: 

By signing this form I declare that I have examined the information on this form and to the best of my knowledge and belief it is true, correct, and complete. 

I further certify that:  
 

1. არ ვარ აშშ-ს მოქალაქე ან/და რეზიდენტი 

I am not a U.S. person 
 

2. არ ვექვემდებარები საშემოსავლო გადასახადით დაბეგვრას აშშ-ს საგადასახადო კანონმდებლობის საფუძველზე 

I am not payer of the income tax under U.S. tax legislation 
 

3. ვიღებ პასუხისმგებლობას ვაცნობო სს გალტ&თაგარტს ნებისმიერი გარემოების შესახებ, რომელმაც შეიძლება გამოიწვიოს ცვლილება ჩემ მიერ 

მოწოდებულ და წინამდებარე ფორმაში ასახულ ინფორმაციაში, აღნიშნული გარემოებების წარმოქმნიდან 30 კალენდარული დღის ვადაში. 
I am responsible to inform JSC Galt&Taggart about any circumstances that may produce changes in the information submitted by me and filled in this form, 

within 30 calendar days after formation of these circumstances 
 

 

კლიენტის ხელმოწერა თარიღი 

Customer Signature Date 

 

წარმომადგენლის სახელი და გვარი, თუ ფორმას ხელს აწერს კლიენტის წარმომადგენელი 

Name and Surname of the representative if the form is signed by the representative of customer  

___________________________________ 

 

 

 

კლიენტის ხელმოწერა თარიღი 

Customer Signature Date 

 

წარმომადგენლის სახელი და გვარი, თუ ფორმას ხელს აწერს კლიენტის წარმომადგენელი 

Name and Surname of the representative if the form is signed by the representative of customer  

___________________________________ 

ნაწილი I - კლიენტის მონაცემები / Part I - Customer’s Data 

ნაწილი II - ხელმოწერა / Part II - Certification  

წერილობითი განმარტება აშშ-ში დაბადებული პირის მიერ 

Written Explanation by the Person Born in the U.S. 


